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RESUMO

Este trabalho aborda a  capacitação técnica para o desempenho da função de chefe de
seção de aquisição licitação e contrato (SALC) das Organizações Militares (OM) do Exército
Brasileiro. Tal abordagem se justifica por promover uma discussão embasada em procedimentos
científicos a respeito da capacitação para o desempenho da função de Chefe da SALC, sob o qual
recai  a  responsabilidade  de  gerenciar  toda  aquisição,  de  preparar  os  editais  das  licitações  e
confeccionar  os contratos administrativos  de receita  e despesa das Organizações  Militares  do
Exército Brasileiro. Este trabalho pretende descrever a condição técnica ideal do Chefe da SALC
de uma OM no desempenho de sua função e deverá apontar formas de melhorar a capacitação
técnica do Agente da Administração em tela, permitindo maior eficiência e eficácia na gestão da
Unidade  Administrativa.  Este  propósito  será  conseguido  mediante  revisão  bibliográfica  e
documental. A pesquisa evidenciou a complexidade da função de Chefe da SALC, de acordo com
os aspectos legais envolvidos nos processos de aquisição,  licitações e contratos. Para tanto, é
altamente  desejável  que  este  profissional  esteja  em  constante  atualização  de  conhecimentos
buscando  sempre  atender  aos  princípios  da  Administração  Pública  na  consecução  de  suas
atribuições. Desta maneira o estudo apresentou algumas ferramentas disponíveis para possibilitar
o aprimoramento e a capacitação do profissional em tela, na busca da eficiência no desempenho
funcional.
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1 INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta as condições de capacitação técnica para o desempenho da função

de chefe de seção de aquisição licitação e contrato (SALC) das Organizações Militares (OM) do

Exército  Brasileiro.  Para tanto  pergunta-se:  o Chefe da  SALC de uma OM do Exército  está

tecnicamente capacitado para o desempenho de sua função? Existem estágios e/ou cursos de

capacitação para melhorar a capacitação técnica do Chefe da SALC? Seria viável definir estágios

obrigatórios ao Chefe da SALC visando uma melhor eficiência no desempenho de suas funções?

Tal  abordagem se justifica  por  promover  uma discussão embasada  em procedimentos

científicos a respeito da  capacitação técnica para o desempenho da função de Chefe da SALC,

sob os ombros do qual recai a responsabilidade de gerenciar toda aquisição, de preparar os editais

das licitações e confeccionar os contratos administrativos de receita e despesa das Organizações

Militares do Exército Brasileiro.

É importante salientar que este trabalho científico  poderá apontar formas de melhorar a

capacitação técnica do Agente da Administração em tela, permitindo maior eficiência e eficácia

na gestão da Unidade Administrativa.

O  propósito  deste  estudo  é  descrever  as  atividades  desenvolvidas  por  uma Seção  de

Aquisição Licitação e Contrato de uma OM do Exército  Brasileiro,  a capacitação técnica do

Chefe da SALC no desempenho de sua função, as possíveis formas de melhorar a capacitação do

Chefe da SALC e propor estágios de capacitação e atualização ao Chefe da SALC visando uma

melhor eficiência no desempenho de suas funções.

2  AS  ATIVIDADES  DESENVOLVIDAS  PELO  CHEFE  DA  SEÇÃO  DE  AQUISIÇÃO
LICITAÇÃO E CONTRATO

Nesta  seção  iremos  apresentar  as  atividades  desenvolvidas  pelo  Chefe  da  Seção  de

Aquisição Licitação e Contrato de uma Organização Militar. Para tanto, tem-se a pretensão de

abordar as missões desenvolvidas na aquisição de bens e prestação de serviços, nas fases internas

e externas das licitações e na celebração dos contratos de despesas e receitas.

A seguir  serão  abordadas  as  atividades  desenvolvidas  por  um  Chefe  de  Seção  de

Aquisição Licitação e Contrato de uma OM do Exército Brasileiro, destacando os marcos legais

para o desempenho das suas atribuições funcionais.
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2.1 Os Processos de Aquisição nas SALC

De acordo com o Manual  Técnico de Orçamento  (2000) a  reforma orçamentária,  que

entrou em vigor no ano 2000, representou uma profunda mudança no planejamento e na execução

orçamentária  brasileira.  Essa  reforma  orçamentária  possui  um arcabouço  de  uma  verdadeira

reforma gerencial, com destaque no papel desenvolvido pelos agentes da administração pública e

na impositiva cobrança de resultados, aferidos em termos de benefícios para a sociedade.

No ano de 1999 o Ministério do Orçamento e Gestão, por intermédio da Secretária de

Orçamento Federal lançou as  Instruções para Elaboração da Proposta Orçamentária  da União

para 2000, segundo as quais os Agentes da Administração (Agt Adm) passaram a ser exigidos, em

todos os níveis, na aplicação ainda mais racional e transparente dos recursos alocados para as

suas gestões. (JUND, 2008)

A Diretoria de Gestão Orçamentária do Exército Brasileiro (DGO) assegura que alinhada

às diretrizes estabelecidas pelo Governo Federal, o Exército Brasileiro, por intermédio de suas

inúmeras Unidades Gestoras (UG), tem promovido todo o esforço possível no sentido de, a cada

exercício financeiro, apresentar resultados dignos de uma gestão moderna.

Ainda  de  acordo  com  a  DGO  acentua-se  de  importância  o  papel  do  Ordenador  de

Despesas  (OD) e  dos  outros  Agentes  da  Administração  na  gestão  dos  recursos  que lhes  são

disponibilizados pela sociedade. Empregando esses recursos de forma eficaz e eficiente, o OD

estará  beneficiando  sua  Organização  Militar  (OM)  e seus  comandados,  proporcionando  as

melhores condições para o cumprimento da sua atividade fim.

As mudanças  provocadas  pela  reforma orçamentária  de 2000 significaram  um grande

avanço  na  busca  da  modernização  dos  processos  de  planejamento  e  orçamento,  com

aplicabilidade à União, Estados e Municípios, tendo como objetivo precípuo a busca para o setor

público de uma administração menos burocrática,  mais  gerencial  e orientada para resultados.

(JUND, 2008).

Desta forma, percebe-se claramente a necessidade de haver servidores públicos altamente

capacitados e dispostos a gerir corretamente os recursos públicos disponíveis, o que será aferido

em  termos  de  benefícios  e  atendimento  às  demandas  sociais,  tornando-se  necessária  a

observância dos princípios de simplificação, descentralização e responsabilidade.
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Nessa perspectiva no Exército Brasileiro a responsabilidade por encarregar-se de orientar,

formatar,  executar e acompanhar os processos de aquisição é o Chefe da Seção de Aquisição

Licitação e Contratos.

Batista e Maldonado (2008, p.687) esclarecem que

(...) A compra não é um fim em si mesma, e tem como função principal coordenar a sua
atividade,  aliada  e  em  sintonia  com  outras  importantes  fases  desenvolvidas  pela
organização. A atividade de compra implementa o trabalho dos outros departamentos,
pela aquisição de insumos necessários  para a realização dos trabalhos finalísticos da
instituição.

Para possibilitar a realização dos processos e o consequente alcance dos seus objetivos, o

Exército  precisa  adquirir  bens  e  contratar  serviços,  assim  sendo,  de  acordo  com os  autores

supracitados o gerenciamento da aquisição de produtos e contratação de serviços tem papel de

destaque em qualquer instituição pública, tendo importância estratégica, pois o setor de compras

é um dos locais em que se aplicam os recursos orçamentários existentes, por meio da efetivação

dos processos de compras de materiais, bens e serviços necessários, para que a instituição alcance

seus objetivos.

A Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei de Licitações e Contratos Administrativos,

conceitua “compra como toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou

parceladamente” (BRASIL, 1993).

Desta  forma,  as  aquisições  nas  Organizações  Militares  (OM)  do  Exército  Brasileiro,

precisam respeitar a formalidade do rito previsto na legislação vigente. Posto que o princípio da

legalidade vincula as ações do Ordenador de Despesas às formalidades da Lei.

Por  esse  viés,  na  próxima  sessão  passar-se-á  a  descrever  as  atividades  de  licitações

desenvolvidas  nas  Seções  de  Aquisição  Licitação  e  Contratos  das  Organizações  Militares  do

Exército Brasileiro.

2.2 As Atividades de Licitações Desenvolvidas na SALC

Destaca-se que a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, regulamenta o Art. 37, Inciso XXI

da  Constituição  Federal  e  instituiu  normas  para  Licitações  e  Contratos  Administrativos,

pertinentes a Obras, Serviços, Compras, Alienações e Locações no âmbito dos Poderes da União

(Executivo, Legislativo e Judiciário) dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Na letra
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desta  Lei  todas as contratações  com terceiros  serão necessariamente precedidas  de Licitação,

ressalvadas as hipóteses previstas no seu Art. 2º, assim sendo a regra geral é licitar.

Meirelles (1990) afirma que licitação é o procedimento administrativo por intermédio do

qual a Administração Pública opta pela proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse.

A  licitação  tem  por  finalidade  criar  condições  iguais  aos  que  desejam  contratar  com  a

administração pública, seguindo o rito previamente estipulado pela Administração, propiciando a

moralidade e eficiência na administração pública. O processo licitatório se desenvolve seguindo

uma  sucessão  de  atos  vinculantes  para  a  Administração  e  para  os  proponentes,  sem  o  fiel

cumprimento dos quais o procedimento licitatório é nulo.

Gasparini (2003) lembra que por proposta mais vantajosa não se há de ter somente a de

menor preço. Destarte, pode-se definir a proposta mais vantajosa como a que melhor atende aos

interesses da entidade licitante.

Recomenda-se que a Unidade Gestora realize as pesquisas de preço conforme a IN nº 05-

MPOG, de 27 de junho de 2014, alterada pela IN nº 07-MPOG, de 29 de agosto de 2014. A

pesquisa de preços será realizada mediante a utilização de um dos seguintes parâmetros: Portal de

Compras  Governamentais,  pesquisa  publicada  em  mídia  especializada,  sítios  eletrônicos

especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso,  contratações

similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias

anteriores à data da pesquisa de preços ou pesquisa com os fornecedores.

A Lei nº 8.666, conforme a redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010, determina em seu

Art 3º que a licitação deve ser “processada e julgada em estrita conformidade com os princípios

básicos  da  legalidade,  da  impessoalidade,  da  moralidade,  da  igualdade,  da  publicidade,  da

probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e

dos que lhes são correlatos.” (BRASIL, 2010, s/p). Desta forma estes devem ser os pressupostos

básicos  do  chefe  da  seção  de  aquisição,  licitação  e  contrato  das  Organizações  Militares  do

Exército Brasileiro.

Por esse viés cabe ao Chefe da SALC estar atento à correta escolha da  modalidade de

licitação  a  ser  utilizada,  seguindo os  critérios  estabelecidos  pela  Lei  8.666,  a  qual  define as

modalidades de licitação: concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão.

Existe ainda a modalidade de licitação da consulta que foi instituída pela Lei 9.472/97

(BRASIL,  1997),  sendo uma modalidade  de  licitação  exclusiva  para  a  Agência  Nacional  de
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Telecomunicações e a modalidade de licitação denominada pregão instituída pela Lei 10.520, de

17 de julho de 2002, para aquisição de bens e serviços comuns, que são aqueles cujos padrões de

desempenho e qualidade possam ser criteriosamente definidos pelo edital de licitação, por meio

de especificações usuais no mercado, sem risco de aquisições diversas do esperado pelo cliente

(BRASIL, 2002).

O Decreto nº 3.555, de 8 de agosto de 2000, aprova o regulamento para a modalidade de

licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns. Segundo este decreto o

“Pregão é a modalidade de licitação em que a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços

comuns é feita em sessão pública, por meio de propostas de preços escritas e lances verbais”

(BRASIL, 2000)

As licitações realizadas pela Administração Pública, para a aquisição de bens e serviços

comuns,  serão  celebradas,  prioritariamente,  por  meio  de  licitação  pública  na  modalidade  de

pregão, o qual se destina a garantir, por meio de disputa justa entre os interessados, a compra

mais econômica, segura e eficiente para a União.

O Chefe da SALC também deve estar atento ao Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005,

que regulamenta  o pregão,  na forma eletrônica,  para aquisição de bens e  serviços  comuns e

estipula que a modalidade de licitação pregão, na forma eletrônica, de acordo com o disposto

no § 1o do art.  2o da Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, destina-se à aquisição de bens e

serviços comuns, no âmbito da União (BRASIL, 2005).

“O pregão,  na  forma  eletrônica,  como modalidade  de  licitação  do tipo  menor  preço,

realizar-se-á quando a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços comuns for feita à distância

em sessão pública, por meio de sistema que promova a comunicação pela internet.”  (BRASIL,

2005, s/p).

Nessa  perspectiva,  a Licitação  é  a  regra  geral  para  a  Administração  Pública,  quando

compra ou contrata bens e serviços. No entanto,  a Lei nº 8.666/93  apresenta exceções a essa

regra. São os casos em que a licitação é legitimamente dispensada, dispensável ou inexigível. A

Lei diversificou os casos em que a Administração pode ou deve deixar de realizar licitação.

As  minutas  dos  atos  de  Inexigibilidade  e  de  Dispensa  de  Licitação,  bem  como  de

ratificação destes devem ser encaminhados ao órgão jurídico para apreciação, conforme prevê o

Art. 38 da Lei nº 8.666/93.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm#art2%C2%A71
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Será  abordado  a  seguir  as  atividades  desenvolvidas  por  ocasião  das  celebrações  dos

contratos administrativos nas OM.

2.3 As Celebrações dos Contratos administrativos Realizados Pelas SALC

Fazendo uma primeira aproximação é importante salientar que a Lei nº 8.666 determina

em seu  Art  2º  que  todas  as  contratações  com terceiros  serão  necessariamente  precedidas  de

Licitação, ressalvadas as hipóteses previstas na própria lei. Desta maneira o Chefe da SALC não

poderá fugir à observação da legislação, sob pena de responsabilização.

Meirelles (1998) destaca que um contrato é todo acordo de vontades, firmado livremente

pelas  partes,  para  criar  obrigações  e  direitos  recíprocos.  Entretanto  ele  aponta  características

comuns e distinções entre os contratos privados e administrativos, reforçando que

Embora  típica  do  Direito  Privado,  a  instituição  do  contrato  é  utilizada  pela
Administração  Pública  na  sua  pureza  originária  (contratos  privados  realizados  pela
Administração)  ou  com  as  adaptações  necessárias  aos  negócios  públicos  (contratos
administrativos propriamente ditos). Daí por que a teoria geral do contrato é a mesma
tanto para os contratos privados (civis e comerciais) como para os contratos públicos, de
que são espécies os contratos administrativos e os acordos internacionais. Todavia, os
contratos  públicos  são  regidos por  normas  e  princípios  próprios  do  Direito  Público,
atuando o Direito Privado apenas supletivamente, jamais substituindo ou derrogando as
regras privativas da Administração. (MEIRELLES, 1998, p.188)

O  autor  supracitado  também  diz  que  o  contrato  administrativo  é  o  ajuste  que  a

Administração  Pública,  na  gestão  do  bem  público,  firma  com  particular  ou  outra  entidade

administrativa para a consecução de objetivos de interesse público, nas condições estabelecidas

pela própria Administração. Objetivando a execução de uma obra ou serviço público, mas pode

ter qualquer outro objeto, consubstanciando obrigação de dar ou fazer, na constante busca por

objetivos de interesse público.

A Lei nº 8.666 determina em seu Art 54º define que os contratos administrativos regulam-

se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os

princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, sendo portanto distinto

dos contratos privados por força de lei.

O Chefe da SALC deve sempre ter em mente que a participação da Administração com

supremacia de  poder  para  determinar  as  cláusulas  do  contrato,  dá  a  faculdade  para  a

Administração impor as chamadas Cláusulas Exorbitantes, conforme esclarece Meirelles (1998).
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Entretanto estas cláusulas devem estar explícitas nos Contratos Administrativos, e irão conferir

poderes exorbitantes à Administração contratante em face do particular contratado.

Nesse sentido, segue esclarecendo que

Cláusulas exorbitantes são, pois, as que excedem do Direito Comum para consignar uma
vantagem ou uma restrição à Administração ou ao contratado. A cláusula exorbitante não
seria  lícita  num  contrato  privado,  porque  desigualaria  as  partes  na  execução  do
avençado, mas é absolutamente válida no contrato administrativo, desde que decorrente
da lei ou dos princípios que regem a atividade administrativa, porque visa a estabelecer
uma prerrogativa em favor de uma das partes para o perfeito atendimento do interesse
público,  que  se sobrepõe  sempre  aos  interesses  particulares.  É,  portanto,  a  presença
dessas  cláusulas  exorbitantes  no  contrato  administrativo  que  lhe  imprime  o  que  os
franceses  denominam  “la  marque  du  Droit  Public"3,  uma  vez  que,  como  observa
Laubadère4: "C' est en effet la prèsence de telles clauses dans un contrat que est le critère
par excellence de son caractère administratif”5. (MEIRELLES, 1998, p.190)

De  forma  semelhante,  a  Lei  nº  8.666 (1993)  assegura  em  seu  Art. 58. que o  regime

jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à Administração, em relação

a eles, a prerrogativa de modificá-los, unilateralmente, visando o interesse público, rescindi-los,

unilateralmente, fiscalizar-lhes a execução, aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou

parcial  do  ajuste  e nos  casos  de  serviços  essenciais,  ocupar  provisoriamente  bens  móveis,

imóveis,  pessoal  e  serviços  vinculados  ao objeto  do contrato,  na hipótese  da necessidade  de

acautelar apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de

rescisão do contrato administrativo.

Segundo  a  Lei  nº  8.666  os  contratos  devem  estabelecer  com  clareza  e  precisão  as

condições  para  sua  execução,  expressas  em cláusulas  que  definam os  direitos,  obrigações  e

responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da licitação e da proposta a que se

vinculam. Assim sendo o Chefe da Seção de Aquisição, Licitação e Contratos deve estar atento à

redação  da  minuta  dos  contratos  a  ser  passado  à  assinatura  do  Ordenador  de  Despesas  da

Organização Militar.

Meirelles (1998) descreve que os contratos administrativos podem ser de colaboração e de

atribuição. Nesse escopo ele esclarece que os contratos de colaboração são aqueles em que o

particular se obriga a prestar ou realizar algo para a Administração, como ocorre com a execução

de obras, serviços ou fornecimentos, já os contratos de atribuição são os que a Administração

3 A marca do Direito Público “tradução livre”
4 André de Laubadère:  Jurista Francês.  Especialista em Direito Administrativo. Doutor em Direito.  Professor da
Faculdade de Direito de Paris em 1951.
5 É de fato a presença de tais cláusulas em um contrato que é o critério por excelência de seu caráter administrativo
“tradução livre”
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confere determinadas vantagens ou certos direitos ao particular, tal como o uso especial de bem

público. O contrato de colaboração é firmado no interesse precípuo da Administração, já o de

atribuição é realizado no do particular, desde que não contrarie o interesse público.

Ainda de acordo com a Lei nº 8.666 a formalização do contrato é obrigatório nos casos de

concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços

estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais

em que  a  Administração  puder  substituí-lo  por  outros  instrumentos  hábeis,  tais  como carta-

contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço.

Na mesma linha segue Meirelles (1998) afirmando que a ausência de contrato escrito, a

falta de requisitos essenciais e outros defeitos de forma podem viciar a manifestação de vontade

das partes e comprometer irremediavelmente o conteúdo obrigacional do ajuste.

Meirelles (1998) vai mais longe ao afiançar que o contrato administrativo é nulo quando

há  omissão  em  pontos  fundamentais,  ou  firmado  sem  licitação,  quando  exigida,  ou,  ainda,

resultante de um processo licitatório irregular ou havendo fraude em seu julgamento.

Desta maneira é licito supor que o chefe da SALC deverá estar muito atento aos meandros

que envolvem a celebração de um contrato administrativo, sempre tendo em vista a legalidade

dos atos e a busca maior pelo interesse público.

Serão descritos no próximo tópico os cursos disponíveis que tem potencial de melhorar

consideravelmente a capacitação do Chefe da Seção de Aquisição, Licitação e Contrato para o

cumprimento das atividades inerentes ao cargo de forma mais eficiente e eficaz no cumprimento

de suas atribuições funcionais.

3 OS CURSOS DISPONÍVEIS PARA MELHORAR A CAPACITAÇÃO DO CHEFE DA
SEÇÃO DE AQUISIÇÃO LICITAÇÃO E CONTRATO

É importante  começar  citando que existem diversos cursos,  treinamentos  e seminários

disponíveis  para  promover  a  capacitação  técnica  dos  agentes  da  administração  do  Exército

Brasileiro,  neste  particular,  aos  Chefes  e  integrantes  das  Seções  de  Aquisição  Licitações  e

Contratos das Organizações Militares.

Serão apresentados a seguir os diversos cursos disponíveis para melhorar a capacitação

técnica-profissional do Chefe da  Seção de Aquisição Licitação e Contrato, visando apontar as
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possibilidades de aprimoramento, atualização e capacitação para o adequado cumprimento das

suas atribuições funcionais.

3.1 Cursos da Secretaria de Economia e Finanças do Exército

De acordo com a Secretaria de Economia e Finanças do Exército (SEF)

A  Administração  Pública,  assim  como  as  demais  áreas  sociais,  encontram-se  em
constante  evolução  doutrinária  e  tecnológica,  e,  nesse  escopo,  a  sedimentação  e  o
aprimoramento daqueles conhecimentos já consagrados, bem como a absorção das novas
tendências e idéias, faz parte do constante e imperioso aprendizado que é exigido de
todos  os  profissionais  envolvidos  na  gestão  de  recursos  públicos.  (EXÉRCITO
BRASILEIRO, 2013, s/p).

O entendimento  dos  procedimentos  técnicos,  em constante  evolução  devido  à  grande

quantidade  de  normas  legais  que  são  publicadas  diariamente,  pelos  diversos  agentes

governamentais, faz parte do principal obstáculo a ser superado por todo aquele que lida com

bens, direitos e obrigações públicas.

Desta  forma  a  Secretaria  de  Economia  e  Finanças  ciente  de  que  a  capacitação  e  o

exaustivo treinamento dos recursos humanos é a melhor maneira para se evitar impropriedades

e/ou  irregularidades  administrativas,  elaborou  uma  lista  de  assuntos  e  procedimentos  que

deverão,  constantemente,  ser  objeto  de  simpósios  e/ou  instruções  para  todos  os  agentes  da

administração.

O Simpósio de Administração de Unidades Gestoras da Diretoria de Gestão Orçamentária

(DGO)  tem  por  finalidade  apresentar  as  principais  funcionalidades  das  despesas  de

funcionamento  que  dizem  respeito  à  ação  2000  –  Administração  das  Unidades  Gestoras  /

Organizações Militares, tal evento é realizado anualmente, sendo a participação obrigatória para

os Agentes da Administração.

Além do Simpósio a DGO produz anualmente o compilado denominado Orientação aos

Agentes  da  Administração,  que  na  edição  2017,  tratam  dos  assuntos  e  dos  procedimentos

administrativos  mais  comuns,  mas  não  menos  importantes,  seja  no  emprego  dos  recursos

destinados  à  manutenção  da  atividade  administrativa  (atividade-meio)  das  UG/OM, os  quais

estão a cargo da Seção de Gestão Setorial, seja no emprego dos recursos do Fundo do Exército,

os quais estão a cargo da Seção de Gestão do Fundo do Exército, ambas da Diretoria de Gestão

Orçamentária.
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3.2 Cursos das Inspetorias de Contabilidade e Finança do Exército

As Inspetorias de Contabilidade e Finança do Exército (ICFEx) têm por missão realizar,

no âmbito das Unidades Gestoras vinculadas, a contabilidade analítica sob a coordenação técnica

da Diretoria de Contabilidade (DCont) e desenvolver atividades de auditoria e fiscalização sob a

coordenação técnica do Centro de Controle Interno do Exército (CCIEx).

Por intermédio da 1ª  Seção, que é responsável pelo  Apoio Técnico e Treinamento, as

ICFEx tem como uma de suas atribuições realizar treinamento e atualização de conhecimento

para os integrantes da Inspetoria e agentes da administração das Unidades Gestoras Vinculadas e

planejar  e  coordenar  os  pedidos  de  cooperação  de  instrução,  alguns  cursos  e  eventos

disponibilizados pelas ICFEx encontram-se descritos na Tabela 1:

Tabela 1 – Cursos e Eventos das Inspetorias de Contabilidade e Finança do Exército

Curso Finalidade Disponível em

Estágio de Gerenciamento e
Fiscalização de Contratos - EAD  

Capacitar gestores de maneira que possam
verificar irregularidade da empresa contratada

http://www.1icfex.eb.mil.br/curs

os-estagios/estagio-fisc-contratos

Estágio de Formação de Pregoeiros
2017 - EAD

Capacitar Agentes da Administração como
pregoeiros e/ou membros da equipe de apoio

http://www.1icfex.eb.mil.br/curs
os-estagios/estagio-pregoeiro

10º Simpósio de Controle Interno
Apresentou o tema “A responsabilização dos

agentes da administração pública aplicada pelas
Instituições de Controle e Órgãos Judiciários”

http://www.1icfex.eb.mil.br/curs
os-estagios/estagio-pregoeiro

Treinamentos - Rotinas de SALC
Apresentar as rotinas desenvolvidas na Seção

de Aquisição Licitação e Contrato de uma
Organização Militar

http://www.2icfex.eb.mil.br/inde
x.php /treinamentos-rotinas-de-

salc

Treinamento - Segurança Sistema
SIASG/SIAFI

Compreender os Sistemas em questão, como
instrumento moderno e eficaz no controle e
acompanhamento, elaboração e execução

financeiro-orçamentária

http://www.2icfex.eb.mil.br/inde
x.php/treinamentos-seguranca-

sistema-siasg-siafi

Semana de Atualização
Administrativa da 5ª Inspetorias
de Contabilidade e Finança do

Exército

Discutiu as atualizações de legislação na área
de licitações que causam maior impacto nas
UG vinculadas e apresentou aos Chefes das

SALC aspectos que podem ser observados nas
auditorias de licitações e contratos

http://www.5icfex.eb.mil.br/imag
es/satt/2017-03-

SemAtuAdm/2017-03-09-Atlz-
Adm-Licitacoes.pdf

Marco Legal das Licitações e
Compras Sustentáveis na
Administração Pública

Destacar que licitações sustentáveis exigem do
administrador público ponderação na

aplicabilidade do princípio da isonomia e as
diretrizes constitucionais de proteção ambiental

e de desenvolvimento sustentável

http://www.5icfex.eb.mil.br/satt/
2011-

Marco_Legal_Licitacoes.pdf

Orientações e Marco Legal para
Compra Institucional do

Programa de Aquisição de
Alimentos da Agricultura Familiar

– PAA

Promover o conhecimento acerca da agricultura
familiar no mercado das compras públicas

http://www.11icfex.eb.mil.br/images/
orientar_e_controlar/Licitacoes_e_co

ntratos/
marco_PAA_2502_Agricultura_Fam

iliar.pdf

Fonte: O autor

http://www.5icfex.eb.mil.br/satt/2011-Marco_Legal_Licitacoes.pdf
http://www.5icfex.eb.mil.br/satt/2011-Marco_Legal_Licitacoes.pdf
http://www.5icfex.eb.mil.br/satt/2011-Marco_Legal_Licitacoes.pdf
http://www.5icfex.eb.mil.br/images/satt/2017-03-SemAtuAdm/2017-03-09-Atlz-Adm-Licitacoes.pdf
http://www.5icfex.eb.mil.br/images/satt/2017-03-SemAtuAdm/2017-03-09-Atlz-Adm-Licitacoes.pdf
http://www.5icfex.eb.mil.br/images/satt/2017-03-SemAtuAdm/2017-03-09-Atlz-Adm-Licitacoes.pdf
http://www.2icfex.eb.mil.br/index.php/treinamentos-seguranca-sistema-siasg-siafi
http://www.2icfex.eb.mil.br/index.php/treinamentos-seguranca-sistema-siasg-siafi
http://www.2icfex.eb.mil.br/index.php/treinamentos-seguranca-sistema-siasg-siafi
http://www.1icfex.eb.mil.br/cursos-estagios/estagio-pregoeiro
http://www.1icfex.eb.mil.br/cursos-estagios/estagio-pregoeiro
http://www.1icfex.eb.mil.br/10-simposio
http://www.1icfex.eb.mil.br/cursos-estagios/estagio-pregoeiro
http://www.1icfex.eb.mil.br/cursos-estagios/estagio-pregoeiro
http://www.1icfex.eb.mil.br/cursos-estagios/estagio-pregoeiro
http://www.1icfex.eb.mil.br/cursos-estagios/estagio-pregoeiro
http://www.1icfex.eb.mil.br/cursos-estagios/estagio-fisc-contratos
http://www.1icfex.eb.mil.br/cursos-estagios/estagio-fisc-contratos
http://www.3icfex.eb.mil.br/index.php/1-secao
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Os  cursos e  eventos  disponibilizados  pelas  Inspetorias  de Contabilidade  e  Finança do

Exército  enriquecem  o  cabedal  de  conhecimentos  dos  chefes  e  integrantes  das  SALC,

possibilitando  a capacitação,  atualização  e  o aperfeiçoamento  dos  servidores  em tela,  para  a

consecução dos objetivos definidos pelas suas atribuições funcionais.

Serão apresentados a seguir os diversos cursos disponibilizados pela Escola Nacional de

Administração Pública.

3.3 Cursos da Escola Nacional de Administração Pública

A Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) disponibiliza cursos à distância nas

mais variadas áreas temáticas e para diversos públicos.

As áreas temáticas estão focadas nas principais funções e processos comuns a todos os

órgãos da Administração Pública. A metodologia de ensino da ENAP tem como principal objetivo

aprimorar os processos de trabalho, contribuindo para a melhoria do desempenho dos servidores

públicos e tem por missão precípua desenvolver competências de servidores, aumentando desta

forma a capacidade de governo na gestão de políticas públicas.

A ENAP também investe  em cursos  voltados  para  o desenvolvimento  de capacidades

locais, com o olhar não apenas para estados e municípios, mas também para cidadãos e usuários

dos  serviços  públicos.  (MINISTÉRIO  DO  PLANEJAMENTO,  DESENVOLVIMENTO  E

GESTÃO, 2017).

Na  Tabela  2  (dois)  serão  apresentados  alguns  cursos  disponibilizados  pela  Escola

Nacional de Administração Pública:

Tabela 2 – Cursos da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP)

Curso Finalidade Disponível em

Divulgação de Compras

Capacitar servidores dos Órgãos/Unidades
Federais que atuam nas atividades de

compras e licitações no novo módulo de
Divulgação de Compras

http://www.enap.gov.br/web/pt-br/a-

distancia

Formação de Pregoeiros

Proporcionar ao aluno conhecimentos sobre
as principais funcionalidades do sistema

Pregão Eletrônico e sobre a legislação que
regulamenta o processo.

http://www.enap.gov.br/web/pt-br/a-

distancia

Gestão de Contratos de
Tecnologia da Informação

(GCTI)

Fornecer ferramentas para o servidor atuar no
processo de gestão de contratos de soluções

de TI.

http://www.enap.gov.br/web/pt-br/a-

distancia

http://www.enap.gov.br/web/pt-br/a-distancia
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/a-distancia
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/a-distancia
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/a-distancia
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/a-distancia
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/a-distancia
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Curso Finalidade Disponível em

Gestão e Fiscalização de
Contratos Administrativos

Proporcionar conhecimentos acerca da
formalização de contratos administrativos de
acordo com as normas aplicáveis, promover
as alterações contratuais, manter o equilíbrio

econômico financeiro do contrato ou
reequilibrá-lo, identificar a conveniência ou
obrigação de rescindir ou anular o contrato e

aplicar sanções administrativas.

http://www.enap.gov.br/web/pt-br/a-

distancia

Regras e Fundamentos do
Sistema de Concessão de

Diárias e Passagens (SCDP)

Descrever o que é o SCDP, identificar a
legislação pertinente à concessão de diárias e

passagens.

http://www.enap.gov.br/web/pt-br/a-

distancia

Fonte: O autor

Os  cursos ministrados pela  Escola Nacional  de Administração Pública  caracterizam-se

como uma excepcional ferramenta de difusão do conhecimento de diferentes temáticas ligadas à

gestão pública,  viabilizando o desafio de contribuir  para a formação e o desenvolvimento de

milhares de servidores públicos distribuídos por todo o País.

A  seguir  serão  apresentados  os  diversos  cursos  disponibilizados  pela  Escola  de

Administração Fazendária.

3.4 Cursos da Escola de Administração Fazendária

A Escola  de  Administração  Fazendária  (ESAF)  é  órgão  integrante  da  estrutura  do

Ministério da Fazenda, subordinada ao Ministro de Estado da Fazenda.

A Escola, por meio de parcerias com organizações nacionais e internacionais, promove a

cooperação  técnica  com seus  clientes,  com o  intuito  de  consolidar  programas  e  eventos  de

capacitação, bem como de captar recursos técnicos e/ou financeiros que beneficiem a gestão de

finanças públicas. (MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2017).

É responsabilidade da ESAF a coordenação do Programa Nacional de Educação Fiscal,

que tem por missão estimular a participação do cidadão no funcionamento e aperfeiçoamento dos

instrumentos  de controle  social  e  fiscal  do Estado. O Programa conta com a participação de

inúmeras parcerias no Ministério da Fazenda, Ministério da Educação,  secretarias estaduais e

municipais  de  fazenda  e  educação,  alguns  cursos  e  eventos  disponibilizados  pela  Escola  de

Administração Fazendária encontram-se descritos na Tabela 3:

Tabela 3 – Cursos e Eventos da Escola de Administração Fazendária (ESAF)

http://www.enap.gov.br/web/pt-br/a-distancia
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/a-distancia
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/a-distancia
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/a-distancia


14

Curso Finalidade Disponível em

Elaboração de Projeto Básico e
Termo de Referência

Capacitar o servidor para o devido
processo de compras e contratações na

Administração Pública

http://esaf.fazenda.gov.br/

assuntos/cursoseventos

Gestão e Fiscalização de Contratos
Administrativos

Desenvolver competências operacionais
básicas relativas à gestão e fiscalização

dos contratos administrativos

http://esaf.fazenda.gov.br/

assuntos/cursoseventos

Aplicação de Penalidades nas
Contratações Públicas

Capacitar os servidores públicos para
elaboração do processo de aplicação de

penalidades às empresas que
descumprem os contratos

administrativos

http://esaf.fazenda.gov.br/

assuntos/cursoseventos

Gestão e Fiscalização de Serviços
Terceirizados

Capacitar o aluno para compreender
plenamente as atividades essenciais da
Fiscalização de Serviços Terceirizados

http://esaf.fazenda.gov.br/

assuntos/cursoseventos

Licitação de Obras e Serviços de
Engenharia

Capacitar servidores públicos para
compreenderem o processo de

contratação, desde a origem da demanda
até a homologação do certame e

assinatura do contrato, das obras e
serviços de engenharia

http://esaf.fazenda.gov.br/

assuntos/cursoseventos

Reajuste, Repactuação, Planilha de
Custos e Formação de Preços de
Contratos e Serviços Continuados
com Dedicação Exclusiva de Mão

de Obra

Capacitar o servidor para elaborar a
Planilha de Custos e Formação de

Preços para a contração de serviços
terceirizados com emprego de mão de

obra; bem como para realizar o
Reajustamento de Preços, a

Repactuação e o Reequilíbrio
Econômico-Financeiro

http://esaf.fazenda.gov.br/

assuntos/cursoseventos

Gestão de Suprimento de Fundos
Capacitar os participantes para a

utilização do Suprimento de Fundos

http://esaf.fazenda.gov.br/

assuntos/cursoseventos

Entendendo a Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF)

Capacitar os participantes para a
compreensão dos conceitos da Lei de

Responsabilidade Fiscal

http://esaf.fazenda.gov.br/

assuntos/cursoseventos

Gestão de Projetos

Capacitar os participantes para o
gerenciamento de atividades de

execução de projetos, avaliação de
recursos e de acompanhamento de

projetos

http://esaf.fazenda.gov.br/

assuntos/cursoseventos

SIAFI Web
Capacitar os participantes para a

compreensão da funcionalidade do
Sistema SIAFI Web

http://esaf.fazenda.gov.br/

assuntos/cursoseventos

Gestão Orçamentária e Financeira

Capacitar os participantes para a Gestão
Orçamentária e Financeira,

desenvolvendo competências técnicas e
consolidando valores associados com o
processo orçamentário no setor público

http://esaf.fazenda.gov.br/

assuntos/cursoseventos

Pregão Eletrônico

Capacitar os participantes com as
condições necessárias e indispensáveis
para o efetivo desempenho das funções
de pregoeiro, na Administração Pública

http://esaf.fazenda.gov.br/

assuntos/cursoseventos

Curso Finalidade Disponível em
Contabilidade Pública – Básica Capacitar os participantes com http://esaf.fazenda.gov.br/
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conhecimentos sobre os aspectos
principais da contabilidade aplicada ao
setor público, do processo de execução
financeira e orçamentária e das diversas

entidades governamentais

assuntos/cursoseventos

IV Seminário Brasileiro de
Contabilidade e Custos Aplicados
ao Setor Público - IV SBCASP

Aperfeiçoar e gerar conhecimentos
relativos à convergência às boas práticas

contábeis, por meio de discussão das
normas e procedimentos contábeis
aplicados aos entes da federação e

custos no setor público, propiciando
maior capacitação aos gestores públicos

http://esaf.fazenda.gov.br/

assuntos/cursoseventos

Seminário Internacional de
Eficiência Energética e Compras

Sustentáveis

Discutir práticas inovadoras sustentáveis
no setor público, com ênfase na troca de

experiências e estratégias em
contratações públicas, eficiência

energética em edifícios públicos e a
otimização da qualidade do gasto

público

http://esaf.fazenda.gov.br/

assuntos/cursoseventos

XIV Semana de Administração
Orçamentária, Financeira e de
Contratações Públicas - Etapa

Brasília II

Atualizar, aperfeiçoar e gerar
conhecimentos relativos aos

instrumentos de planejamento,
orçamento, administração financeira e
compras no âmbito da Administração

Pública Federal

http://esaf.fazenda.gov.br/

assuntos/cursoseventos

Fonte: O autor

“Com a experiência acumulada ao longo de sua existência e com a possibilidade de rápida

mobilização de sua infraestrutura em todo o território nacional, a ESAF pode ser considerada o

maior  complexo  educacional  da  Administração  Pública  brasileira.”  (MINISTÉRIO  DA

FAZENDA, 2017, s/p).

Serão apresentados a seguir os diversos cursos disponibilizados pelo Tribunal de Contas

da União.

3.5 Cursos do Tribunal de Contas da União

O  Tribunal  de  Contas  da  União  (TCU),  atento  à  necessidade  de  disseminação  do

conhecimento  como  forma  de  colaborar  para  a  correta  utilização  dos  recursos  públicos,

desenvolveu a chamada Educação Corporativa, a qual é desenvolvida por intermédio do Instituto

Serzedello Corrêa (ISC) que é a escola de governo do TCU.

A Educação Corporativa é um processo corporativo formado pelo conjunto de práticas de

desenvolvimento  de  pessoas  e  de  aprendizagem  organizacional  com  o  objetivo  de  adquirir,

desenvolver  e  alinhar  competências  profissionais  e  organizacionais,  permitir  o  alcance  dos
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objetivos  estratégicos,  incentivar  a  colaboração  e  o  compartilhamento  de  informações  e

conhecimentos,  estimular  processos  contínuos  de  inovação  e  promover  o  aperfeiçoamento

organizacional. (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2017), alguns cursos disponibilizados

pelo Tribunal de Contas da União encontram-se descritos na Tabela 4:

Tabela 4 – Cursos do Tribunal de Contas da União (TCU)

Curso Finalidade Disponível em

Governança das Aquisições:
Encontro com o Controle

Externo

Apresentar a forma de governança das
aquisições no setor público, apresentar o

controle externo das aquisições, analisar as
contratações, apresentando seus riscos e
controles e apresentar uma experiência
prática no planejamento das aquisições

http://portal.tcu.gov.br/educacao

Legislação Básica em
Licitações, Pregão e Registro
de Preços - 2017/LBLPRW02

Proporcionar ao servidor reconhecer e utilizar
de forma adequada as normas básicas que

norteiam os temas: licitações, pregão e
registro de preços

http://portal.tcu.gov.br/educacao

Fonte: O autor

Os cursos disponibilizados pelo Instituto Serzedello Corrêa tem por missão  promover o

desenvolvimento pessoal e profissional, a inovação e a gestão do conhecimento para o contínuo

aprimoramento do controle e da Administração Pública.

A seguir serão apresentados o material e método de desenvolvimento do presente trabalho

científico.

4 MATERIAL E MÉTODO

O presente trabalho científico caracteriza-se por se tratar de uma revisão bibliográfica e

uma pesquisa documental,  a revisão de literatura foi o foco principal, recorrendo-se às fontes

diversificadas e dispersas, sem tratamento analítico, tais como: sites, leis, decretos, livros, jornais,

revistas, relatórios, documentos oficiais, etc.

Como uma pesquisa aplicada tem por objetivo produzir  conhecimentos para aplicação

prática,  dirigidos  à  solução  de  problemas  específicos  nas  Unidades  Gestoras  do  Exército

Brasileiro.

http://portal.tcu.gov.br/educacao
https://contas.tcu.gov.br/ead/course/view.php?id=546
https://contas.tcu.gov.br/ead/course/view.php?id=546
https://contas.tcu.gov.br/ead/course/view.php?id=546
http://portal.tcu.gov.br/educacao
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Trata-se também de uma pesquisa exploratória com o objetivo de apresentar uma maior

familiaridade com o problema, no sentido de torná-lo mais explícito para que se possam construir

hipóteses futuras.

5 RESULTADOS

Um aspecto que chama a atenção é o quão complexo e peculiar se tornou a execução da

atividade de compras no setor público, em que diversas legislações determinam procedimentos a

serem observados e executados pelos servidores encarregados de tal atribuição. 

Outro  aspecto  merecedor  de  uma  análise  é  a  real  possibilidade  de  ocorrência  de

impropriedade,  ou  pior,  uma  irregularidade  pela  desatenção  às  legislações  que  definem  os

procedimentos a serem seguidos por ocasião das aquisições, licitações e contratos administrativos

do setor público.

Este trabalho científico conseguiu realizar um paralelo entre as atribuições funcionais dos

Chefes  das  Seções  de  Aquisição  Licitação  e  Contratos  do  Exército  Brasileiro  e  as  diversas

ferramentas  para  a  capacitação,  aperfeiçoamento  e  atualização  de  conhecimento,  inerentes  à

execução do cargo em questão, passaremos à apresentar as considerações finais do presente artigo

científico.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Retomando  os  questionamentos  iniciais  relacionados  à  capacitação  técnica  para  o

desempenho da função de Chefe da SALC das Organizações Militares do Exército Brasileiro. O

Chefe  da  SALC  está  tecnicamente  capacitado  para  o  desempenho  de  sua  função?  Existem

estágios e/ou cursos para melhorar a capacitação técnica do Chefe da SALC?

Mostrou-se que a função do chefe da SALC é bastante peculiar e complexa. O militar com

tal encargo deve estar atento e executar suas atribuições com extrema atenção aos princípios que

regem a administração pública.

Levantou-se  que  existem  diversos  cursos,  estágios  e  seminários  que  possibilitam  a

capacitação, aperfeiçoamento e atualização de conhecimento dos chefes de SALC, propiciando

melhores condições de trabalho com mais eficiência e eficácia, conforme será abordado a seguir.
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A  Secretaria  de  Economia  e  Finanças  desenvolve  anualmente  o  Simpósio  de

Administração, pois entende que a capacitação e o exaustivo treinamento dos recursos humanos é

a melhor maneira para se evitar impropriedades e/ou irregularidades administrativas.

Os  cursos  e  eventos  desenvolvidos  pelas  Inspetorias  de  Contabilidade  e  Finanças  do

Exército possibilitam a capacitação, atualização e o aperfeiçoamento dos chefes e integrantes das

SALC, para a consecução dos objetivos definidos pelas suas atribuições funcionais.

A Escola Nacional de Administração Pública tem a proposta de aprimorar os processos de

trabalho,  contribuindo  para  a  melhoria  do  desempenho  dos  servidores  públicos,  sua  missão

precípua é desenvolver competências.

A Escola de Administração Fazendária possui uma elevada experiência adquirida ao longo

de sua existência e pode ser considerada como o maior complexo educacional da Administração

Pública Brasileira.

Os  cursos ministrados pelo Instituto Serzedello Corrêa do  TCU, se caracterizam como

importante ferramenta para  promover o desenvolvimento pessoal e profissional, a inovação e a

gestão do conhecimento para o contínuo aprimoramento do controle e da Administração Pública.

Este  artigo  não  tem  a  pretensão  de  esgotar  o  assunto  e  demanda  um  maior

aprofundamento na criação de um grupo de trabalho para se pensar uma legislação que defina

cursos e estágios obrigatórios ao Chefe da SALC visando uma melhor eficiência no desempenho

de suas funções.
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CAPACITACIÓN TÉCNICA PARA EL DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN DE JEFE DE

SECCIÓN DE ADQUISICIÓN LICITACIÓN Y CONTRATO DE LAS

ORGANIZACIONES MILITARES DEL EJÉRCITO BRASILEÑO

RESUMEN

Este trabajo aborda la capacitación técnica para el desempeño de la función de jefe de
sección de adquisición licitación y contrato (SALC) de las Organizaciones Militares (OM) del
Ejército  Brasileño.  Este  enfoque  se  justifica  por  promover  una  discusión  fundamentada  en
procedimientos científicos acerca de la capacitación técnica para el desempeño de la función de
Jefe de la SALC, bajo el cual recae la responsabilidad de gestionar toda adquisición, de preparar
los edictos de las licitaciones y confeccionar los contratos administrativos de ingresos y gastos de
las Organizaciones Militares del Ejército Brasileño. El propósito de este trabajo es describir la
condición técnica ideal del Jefe de la SALC de una OM en el desempeño de su función y deberá
apuntar formas de mejorar la capacitación técnica del Agente de la Administración en pantalla,
permitiendo mayor eficiencia y eficacia en la gestión de la Unidad Administrativa. Este propósito
será  logrado  mediante  revisión  bibliográfica  y  documental.  La  investigación  evidenció  la
complejidad de la función de Jefe de la SALC, de acuerdo con los aspectos legales involucrados
en los procesos de adquisición, licitaciones y contratos. Para ello, es altamente deseable que este
profesional  esté  en constante  actualización  de conocimientos  buscando siempre atender  a  los
principios de la Administración Pública en la consecución de sus atribuciones. De esta manera el
estudio  presentó  algunas  herramientas  disponibles  para  posibilitar  el  perfeccionamiento  y  la
capacitación  del  profesional  en  pantalla,  en  la  búsqueda  de  la  eficiencia  en  el  desempeño
funcional.
Palabras  clave: Capacitación  técnica.  Procesos  de  adquisición.  Procesos  de  licitaciones.
Contratos administrativos. Actualización.
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